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Tinjauan Dunia 

 Produksi pertanian adalah modal dasar pembangunan berkelanjutan suatu negara. 

Dapat dikatakan semua negara, termasuk yang sekarang berada pada tingkat industrialisasi 

tertinggi, memulai pembangunan semesta mereka dengan pembangunan pertanian. Dengan 

pertanian dapat diproduksi bahan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, sandang 

dan bahan bakar. Industri obat juga dimulai dengan mengolah bahan tumbuhan yang 

berkhasiat obat. Meskipun dihasilkan bahan serat sintetik berbagai macam untuk bahan 

sandang, kedudukan wol dan kapas sebagai serat premium tidak tergoyahkan. Biomassa 

tetap akan menjadi bahan bakar penting karena merupakan sumber energi terbaruakn, 

bahkan mungkin menjadi lebih penting. Upaya membuat gasohol dari karbohidrat secara 

besar-besaran membuktikan hal ini. Setelah melalui jaman obat sintetik, negara-negara 

maju kembali menekuni tumbuhan sebagai sumber potensial senyawa-senyawa berkhasiat 

obat. 

Orang meramalkan bahwa pada abad ke-21 persediaan pangan tetap menjadi tugas 

pokok pertanian. Sekarang hampir 1/4 jumlah penduduk dunia mengalami kelaparan. Kira-

kira satu milyar orang mengalami kelaparan terus dan 445 juta diantaranya mengalami 

kekurangan pangan sangat gawat. Di pihak lain 1/8 jumlah penduduk dunia menguasai 4/5 

jumlah kekayaan dunai (Tanco, 1983). Sebetulnya produksi pangan dunia waktu ini        

10-20% lebih tinggi daripada jumlah yang diperlukan seluruh penduduk dunia. Yang 

menjadi soal ialah agihan pangan yang tidak merata, sehingga banyak penduduk yang 

kekurangan pangan, sedang ada yang berlimpah pangan (Smith, 1983). 

 Kebutuhan pangan di negara-negara sedang berkembang pada pertengahan abad 

ke-21 diduga akan dapat naik sebanyak lima kali lipat kebutuhan sekarang (Neushul, 

1983). Secara dunia pada waktu ini dari luas lahan yang dinilai sesuai untuk bercocok 

tanam (lahan suaitani; arable land) baru 41% yang sudah digunakan (Smith,1983). Akan 

                                                            
1  Ceramah dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan DIY. Kaliurang, 23-24 Desmber 1991. 
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tetapi oleh karena banyak kepentingan lain juga memerlukan lahan yang makin luas, tidak 

mungkin seluruh lahan suaitani yang masih menganggur digunakan semata-mata untuk 

produksi pangan. Dalam menghadapi keterbatasan lahan untuk perluasan usaha pertanian, 

dan di berbagai bagian dunia bahwa penyusutan lahan usaha pertanian karena beralih 

fungsi menjadi lahan bukan-pertanian, upaya meningkatkan produksi pertanian, 

khususunya pangan, dilakukan lewat meningkatkan hasil panen (produksi per satuan luas 

lahan; yield). Dengan demikian pertanian masa depan cenderung bersifat lebih padat 

energi. Kalau intensifikasi tersebut dijalankan dengan sistem kimiawi konvensional seperti 

yang biasa dilakukan sekarang, tekanan pertanian atas lingkungan menjadi makin keras 

yang dapat menjurus ke degradasi lingkungan hidup. 

 Kelangsungan hidup (survival) manusia bergantung bpada peningkatan produksi 

pangan bersamaan dengan keterlanjutan lingkungan hidup. Kedua kepentingan tersebut 

hanya dapat diselaraskan dengan menerapkan sistem produksi organik (Elliott, dkk., 1984; 

Frey, dkk., 1984). 

 Kemungkinan keberhasilan menyediakan pangan cukup masih pula dihadang oleh 

kenyataan kekurangan air atau kekeringan yang melanda banyak bagian dunia. Apabila 

persoalan air ini tidak dapat diselesaikan segera, dapat diramalkan bahwa abad ke-20 ini 

akan diakhiri dengan kekurangan pangan sedunia yang lebih gawat (Lewis, 1983; Wittwer, 

1983). Selain daripada itu pengembangan sisitem pertanian tadah hujan di daerah-daerah 

cukup hujan juga belum memuaskan. Daya produksinya belum menjajari produksi sistem 

pertanian beririgasi. Persoalannya terletak pada dua hal pokok: (1) Kelambanan 

menciptakan varietas unggul lahan kering, dan (2) kekurang-tekunan menciptakan 

teknologi konservasi lengas tanah yang efektif, yang kompatibel dengan skala usahatani 

yang ada. Di daerah-daerah dengan curah hujan tahunan purata 1.200 mm atau lebih daya 

produksinya pertanaman pangan tadah hujan sebenarnya dapat tidak kalah dengan daya 

produksi pertanaman pangan beririgasi. 

 Dari segi biaya mengadakan air untuk pertanaman, sistem  tadah hujan lebih murah 

daripada sistem beririgasi. Selain itu juga tidak perlu mengurangi luas lahan produksi 

untuk menempatkan waduk dan jaringan pembagi air. Juga tidak menimbulkan ketegangan 

sosial yang berkaitan dengan pembangunan waduk yang biasa muncul antara penduduk 

hilir yang memperoleh manfaat langsung dan penduduk hulu yang hanya dibebani 

kewajiban menyelamatkan fungsi waduk atau dituntut kerelaannya meninggalkan tempat 

tinggalnya. Pertanian tadah hujan menghemat penggunaan sumber air permukaan air  

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

tanah, yang selanjutnya mengurangi intensitas persaingan dalam penggunaan air antara 

pertanian dan pengguna-pengguna lain . 

 Pertanian di bagian dunia sedang berkembang pada umumnya berskala kecil, dan 

diramalkan keadaan ini tidak akan berubah pada masa mendatang. Produksi berlangsung 

dengan usahatani kecil dalam hal luas lahan garapan, jumlah penjualan tahunan, dan 

libatan kredit serta modal. Akan tetapi dalam hal pengunaan tenaga kerja secara nisbi 

besar. Teknologi produksi yang berhasil diterapkan pada pertanian yang berskala kecil, 

termasuk teknik konservasi tanah dan air konvensional. Namun disamping mengandung 

berbagai kendala terhadap pengembangannya dan penerapan teknologi maju, suatu 

usahatani kecil dapat merupakan suatu satuan kerja ekonomi yang tegar. Nyatanya dalam 

usahatani kecil keluaran tiap sauan luas lahan garapan dan tiap satuan masukan modal 

sering lebih tinggi daripada dalam yang menengah dan besar. Usahatani kecil biasanya 

juga lebih intensif dalam menggunakan tanaga kerja (Robbins, 1983; Wittwer, 1983). 

 Kecenderungan lain yang makin besar ialah petani dimana-mana, baik dalam 

usahatani besar atau kecil, baik di negara maju maupun yang sedang berkembang, 

mempunyai pekerjaan sampingan diluar uasahataninya. Bahkan ada yang usahataninya 

justru menjdi pekerjaan sampingannya. Kalau kecenderungan ini tetap berlangsung maka 

pada masa mendatang akan makin banyak kegiatan bertani menjadi pekerjaan tidak penuh 

(part-time job). Di negara maju sudah bermunculan kegiatan bertani yang disebut hobby 

farming (Robbins, 1983; Wittwer, 1983). Di Indonesia pun sudah ada. Hobby farming yang 

dijalankan di darah perkotaan tidak akan berdampak buruk atau produksi pertaniannya 

pada umumnya dan atas upaya mencukupi produksi pangan pada khususunya. Akan tetapi 

hobby farming yang merembat ke daerah pedesaan akan sangat mengganggu produksi 

pertanian, khususunya produksi pangan. Hobby farming di daerah pedesaan diadakan oleh 

orang kota dari kelas masarakat menegah ke atas, yang tidak jarang menggunakan lahan 

luas. 

 Pertanian pada abad ke-21 tetap akan diganggu oleh tingkah cuaca, permintaan 

akan hasil pangan dan yang berkaitan dengan pangan yang secara nisbi tidak elastik, 

ketidak-mantapan pasar, kapasitas produksi melebihi permintaan pasar, meminta modal 

besar, biaya produksi tinggi, perolehan dari sumber daya yang berubah-ubah, pendapatan 

yang berubah-ubah, dan peranan politik menurun. Persoalan baru yang dihadapi pertanian 

terdiri atas ketergantungan pada pasar dunia, persaingan dengan sektor lain dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam dan yang tak terbarukan, tawar-menawar dengan 
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kepentingan lingkungan, kaitannya dengan ekonomi makro meningkat, ketidak-pastian 

meningkat, peningkatan ketergantungan pada kinerja (performance), keadaan dan 

kebijakan yang mempengaruhi sektor-sektor yang berkaitan, dan keperdulian umum akan 

persoalan pertanian berkurang. Namun bagaimanapun juga, secara umum dapat dikatakan 

bahwa pertanian sebagai sisitem produksi, pengolahan dan pembagian bahan pangan tetap 

merupakan suatu industri besar dan akan terus bertumbuh (Robinson, 1983). 

 

Pertanian Indonesia Pra - Pelita Enam 

 Pembangunan pertanian di Indonesia dalam kurun waktu 1945-1992 ditandai 

dengan keberhasilan luar biasa  pada tahun 1984, yang mengubah suatu negara pengimpor 

beras terbesar menjadi berswasembada beras. Keberhasilan ini tercapai dengan jalan : 

1. Menggunakan bibit unggul secara luas 

2. Menggunakan pupuk N buatan bertakaran tinggi secara luas 

3. Membangun fasilitas irigasi secara besar-besaran, baik yang konvensional maupun 

yang tidak konvensional berupa irigasi pasang surut, yang memperluas lahan sawah 

dan meningkatkan intensitas pertanaman pada sawah 

4. Mengatur produksi secara sentral dan ketat dengan paket teknologi masukan tinggi 

yang nilai intensifikasinya secara bertahap ditinggikan 

Jalan tersebut berhasil ditempuh dengan memberikan subsidi kepada sarana 

produksi dan kredit kepada usahatani dalam jumlah besar, serta menyediakan anggaran 

penelitian, pengembangan dan pembangunan yang hampir tidak terbatas. Pendanaan besar-

besaran dimungkinkan karena pendapatan petrodolar yang melimpah. Ekonomi usahatani, 

kesejahteraan petani dan tata lingkungan tidak menjadi pertimbangan pokok. 

Pembangunan pertanian semata-mata ditekankan pada peningkatan produksi padi 

secepatnya. Padi menjadi tumpuan politik Orde Lama dan alat politik Orde Baru. 

 Setelah laju peningkatan produksi padi yang terpaneni melambat karena makin 

mendekati aras plato agronomi, orang-orang yang bertanggung jawab atas pertahanan 

swasembada beras mulai sibuk berbicara dan kemudian mencoba merakit teknologi pasca 

panen sebagai upaya mati-matian memperoleh peningkatan produksi beras yanng masih 

memadai. Disamping itu tema swasembada diperluas, dari padi sebagai tolok ukur tunggal 

menjadi pangan sebagai tolok ukur gabungan. 

 Surutnya tema swasembada beras juga disebabkan karena penghasilan petrodolar 

menurun tajam. Barangkali faktor inilah yang lebih menentukan daripada faktor agronomi 
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dan teknologi. Pencetakan sawah baru tersendat-sendat, sehingga terpaksa ditawarkan 

kepada para konglomerat untuk berperan serta. 

 Pengembangan pertanian pada umumnya dan pertanian pangan khususnya 

menjelang akhir Pelita V menghadapi kendala berat berupa: 

1. Ketersediaan lahan potensial semakin terbatas karena semakin banyak yang akan 

digunakan 

2. Untuk membuka pengembangan lahan yang berpotensi lebih rendah diperlukan biaya 

lebih banyak, yang membebani lebih berat anggaran belanja negara, disamping 

memberikan tekanan lebih berat kepada sumberdaya alam dan lingkungan 

3. Makin banyak terjadi pengalihan lahan pertanian berproduksi baik kepenggunaan 

bukan-pertanian untuk pemekaran kota, pendirian kawasan industri dan pariwisata, 

serta perluasan jaringan jalan 

4. Dilema irigasi konvensonal sebagai andalan pengembangan lahan pertanian pangan 

atau lahan produksi berkurang karena ditempati waduk dan jaringan saluran pengantar 

dan pembagi air 

5. Permintaan akan air untuk memenuhi kepentingan bukan pertanian makin meningkat, 

baik rumah tangga, industri, kawasan pariwisata, maupun beberapa jenis 

pertambangan; keperluan air untuk rumah tangga saja pada tahun 2000 ditaksir akan 

meningkat 177 kali lipat dibandingkan dengan keperluan sekarang 

6. Sebagian besar budidaya pertanian pangan dikerjakan oleh usahatani kecil, yang 

implikasi kapasitas penghasilan pendapatan (income producing capacity) kecil dan hal 

ini selanjutnya memyebabkan insentif untuk membangun pertanian yang dapat diterima 

petani menjadi rendah 

7. Istilah swasembada pangan yang diartikan terlalu harfiah, sehingga membatasi peluang 

petani memilih komoditas yang lebih menguntungkan  

8. Teknologi produksi yang dipaketkan, yang menghambat penerapan konsep 

rasionalisasi pembangunan pertanian yang a.l. berisi wawasan kewilayahan dan LISA 

(low-input sustainable agriculture) 

9. Pembangunan industri pada umumnya tidak mendukung pertanian, bahkan sering 

 justru menyangi pembangunan pertanian 

Semua kendala tersebut terpulangkan kepada kelembagaan yang memikirkan dan 

mengatur pembangunan nasional semesta. Kesatuan paling erat antara sumberdaya alam 

dan manusia terdapat dalam pertanian. Pertanian adalah satu-satunya kegiatan produksi 
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yang bergatra ekonomi dan sekaligus bergatra sosial. Oleh karena itulah pertanian 

berkepentingan paling basar dalam hal pembenahan kelembagaan pembangunan. 

Penyerahan pencetakan sawah kepada perusahaan konglomerat/sindikat merupakan 

peristiwa terbesar dalam mengakhiri pelita V sehubungan dengan pembangunan pertanian 

pangan. Peristiwa ini bersifat unik di seluruh dunia, yang barangkali hanya tersamai oleh 

kenyataan di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sentral, yang pertanian 

diusahakan oleh perusahaan besar negara. Di negara-negara industri yang sangat maju pun, 

seperti di Eropa, Jepang dan Amerika Utara, betapapun besar skala usaha taninya seperti di 

Amerika Serikat, pertanian tetap diusahakan sebagai suatu bisnis keluarga. 

Di bawah sistem perekonomian sentral pengusahaan pertanian pangan dengan 

perusahaan besar negara yang dikendalikan secara ketat ternyata tidak berhasil 

menghasilkan pangan cukup. Contoh nyata ialah Uni Soviet dan negara-negara Eropa 

Timur. Kita mempunyai pengalaman serupa dengan Patra Tani, suatu perusahaan padi 

sawah besar yang diusahakan oleh Pertamina di Sumatra Selatan. Perusahaan itu akhirnya  

dihentikan karena gagal. Rupa-rupanya pertanian berperilaku khas yang menyebabkannya 

lebih baik diusahakan sebagai suatu bisnis keluarga daripada sebagai suatu perusahaaan 

besar.  

 Perkebunan tebu swasta besar dan sistem tebu rakyat intensifikasi, baik di lahan 

kering maupun di lahan basah, juga belum berhasil memperbaiki kedudukan Indonesia 

sebagai penghasil gula. Kita tetap saja menjadi pengimpor gula besar. Pelibatan 

konglomerat dalam budidaya kedelai, antara lain di Lampung, belum terbukti bermanfaat 

mengurangi impor kedelai, bahkan impor kita cenderung terus meningkat. 

 Bagi orang awam kenyataan-kenyataan tersebut sudah cukup untuk 

mempertanyakan manfaat pelibatan konglomerat dalam pencetakan sawah. Disamping 

manfaat yang meragukan, pelibatan perusahaan besar dalam budidaya sawah mengandung 

berbagai risiko ekonomi, sosial dan politik gawat: 

1. Mendesak petani dari lapangan kerja strategis sebagai penghasil bahan pangan pokok 

nasional  

2. Penyediaan beras sebagai bahan pangan nasional dikuasai oleh perusahaan swasta 

besar, yang dapat menyebabkan mereka berpeluang besar ikut mengatur kebijakan 

pemerintahan 

3. Dapat mematikan KUD dan menyingkirkan peranan BULOG sebagai pengendali harga 

beras 
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4. Budidaya sawah berarti disamping mengusahakan pertanaman padi dengan sendirinya 

juga mengusahakan pertanaman palawija, sehingga dapat merebut semua budidaya 

tradisional petani 

5. Derajat petani diturunkan dari pengelola mandiri menjadi buruh tani  

6. Lebih mengutamakanperolehan keuntungan langsung berupa uang atau yang terukur 

dengan uang daripada keterlanjutan fungsi sumberdaya alam, seperti telah terbukti 

pada perkebunan tebu swasta besar di Lampung dan pada perusahaan tambak swasta 

besar di Jawa  

Kenyataan sampai sekarang menunjukkan bahwa para konglomerat mengabaikan 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka terbiasa membeli 

teknologi yang ditawarkan di pasar dunia. Akibatnya, kita akan selalu bekerja dengan 

teknologi yang  

1. Ketinggalan satu-dua generasi penciptaan, karena tidak ada negara maju yang mau 

menjual teknologi mutakhir mereka demi melindungi industri mereka sendiri, dan 

dengan demikian kita akan selalu tertinggal dalam hal efektivitas proses, efisiensi 

produksi dan perlindungan lingkungan terhadap pencemaran 

2. Khusus mengenai teknologi pertanian, tidak teradaptasi pada lingkungan biofisik, 

berarti tidak memenuhi hakekat teknologi sebagai perantara kebutuhan ekologi dengan 

kepentingan ekonomi, sehingga lebih banyak menguras sumberdaya alam daripada 

konservasinya 

3. Hemat tenaga kerja, yang bertentangan dengan upaya membuka lapangan kerja lebih 

luas  

Perilaku konglomerat semacam ini menyebabkan kita tidak pernah dapat mandiri 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga-lembaga penelitian, termasuk perguruan 

tinggi, tidak memperoleh peranan yang seharusnya mereka jalankan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tidak ada pasar domestik bagi 

hasil-hasil penemuan. Para usahawan besar hanya mau mudahnya dan cepatnya saja 

memperoleh keuntungan berlimpah, sehingga tidak memperdulikan konsekuensi masa 

depan suatu negara atau bangsa yang miskin kreativitas. Rupa-rupanya nasionalisme para 

konglomerat terlalu tipis untuk menyadari hal ini. 
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Kiblat Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Kedua 

 Pengalaman pada masa sebelum dan selama Pembangunan Nasional Jangka 

Panjang 25 Tahun Pertama mengandung pelajaran banyak tentang hal-hal yang baik, yang 

dapat kita lanjutkan, dan tentang kesalahan-kesalahan yang harus kita benahi. Terlepas dari 

benar-tidaknya teknologi produksi pertanian yang telah kita terapkan ditinjau dari segi 

keterlanjutan sistem pertanian kita, namun yang jelas ialah bahwa swasembada beras dapat 

kita capai berkat IPTEK. Pelajaran yang dapat dipetik ialah bahwa pembangunan pertanian 

mutlak memerlukan IPTEK.  

Yang kita perlukan ialah pembaharuan konsep pembangunan pertanian pada 

umumnya dan pembangunan pertanian tanaman pangan pada khususnya. Pembaharuan 

konsep tersebut meliputi pembaharuan pandangan tentang pertanian dari sekadar suatu 

lapangan kerja untuk mencari nafkah menjadi suatu sistem industri. Ini berarti bahwa tidak 

hanya dasar biofisik alam yang perlu dikembangkan, akan tetapi juga usahatani sebagai 

satuan bisnis dan petani sebagai pengelola dan pemilik bisnis perlu sekali dikembangkan. 

Pengembangan usahatani dan petani inilah yang kurang diperhatikan pada masa pra-Pelita 

VI. Pada masa tersebut pembangunan pertanian berkiblat komoditas, belum menyentuh 

pembangunan pertanian seutuhnya. Dengan masuknya konglomerat dalam bisnis pertanian 

pangan, kita makin jauh dari pembangunan pertanian seutuhnya. 

 Bertani dapat dijalankan menurut asas industri. Dalam hal ini bertani berlangsung 

dalam suatu sistem produksi besar, yang terdiri atas komponen-komponen berupa satuan-

satuan kegiatan bertani. Bertani menjadi suatu alur perakitan yang menggunakan berbagai 

masukan yang diperoleh dari berbagai pihak yang terdapat dalam seluruh lingkungan 

ekonomi. Bertani cara ini juga memanfaatkan berbagai jasa yang ditawarkan oleh berbagai 

pihak dalam lingkungan ekonomi untuk menangani keluaran usahatani, seperti pemasaran 

dan pengolahan hasil. Dengan demikian bertani menjadi berkaitan penuh  dengan ekonomi 

makro. 

 Pertanian menggunakan energi primer berupa energi pancar matahari untuk 

mengolah masukan berupa senyawa-senyawa anorganik sederhana dengan proses alami 

pertumbuhan hayati pertanaman dan ternak menjadi keluaran berupa biomassa yang 

bersusunan pokok senyawa-senyawa organik rumit. Energi matahari yang digunakan tidak 

habis, akan tetapi diubah menjadi energi kimiawi tergunakan yang tersimpan dalam 

biomassa yang dihasilkan. 
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 Mengingat watak kinerjanya (performance), pertanian dinamakan industri primer 

penghasil energi. Hal ini merupakan salah satu pembeda pokok pertanian dengan industri 

lain. Industri lain menggunakan energi sekunder (minyak atau gas bumi, batubara, listrik), 

tidak menghasilkan energi tergunakan akan tetapi justru mengkonsumsi energi, dan 

menggunakan proses mesin untuk mengolah masukan. 

 Perbedaan pokok lain antara pertanian dan industri lain ialah bahwa pertanian 

berstruktur geografi luas, terdiri atas sejumlah besar satuan produksi yang terpencar di 

antero negeri. Struktur demikian dimaksudkan untuk dapat mengambil maslahat 

(advantage) sebaik-baiknya dari sinar matahari, iklim, tanah dan air di tempat sumberdaya-

sumberdaya tersebut tersediakan. Sebaliknya, industri lain berstruktur geografi terbatas, 

terdiri atas beberapa satuan produksi yang terkumpul di beberapa tempat. Struktur 

demikian dimaksudkan untuk dapat mengambil maslahat sebaik-baiknya dari prasarana 

dan kemudahan yang tersediakan di tempat-tempat tersebut. 

 Perbedaan pokok berikutnya ialah bahwa pertanian memiliki kelenturan 

berproduksi, dalam arti dapat menghasilkan beragam komoditas dengan macam masukan 

yang sama dan tanpa perlu mengubah proses. Masukan tetap berupa CO2, H2O dan zat-zat 

hara, sedang proses tetap berupa pertumbuhan hayati pertanaman dan ternak. Industri lain 

tidak mungkin berlaku demikian. 

 Untuk menyelesaikan pembangunan pertanian pada kurun waktu 25 tahun berikut 

jalan terbaik ialah menjadikan pertanian suatu industri dalam arti sebenarnya. Berkaitan 

dengan ini maslahat-maslahat komparatif yang dimiliki pertanian perlu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya, yaitu berproses dengan energi primer, menghasilkan energi tergunakan 

dan terbarukan, dan kelenturan berproduksi. Ketiganya menjadi penumpu sistem bertani 

organik (organic farming). 

 Untuk mengindustrikan pertanian diperlukan tiga faktor pendukung, yaitu 

organisasi komersial (OK), organisasi tak-komersial (OTK), dan lingkungan sehat berupa 

kombinasi berbagai keadaan dan suasana bermatra ekonomi, budaya dan politik yang 

menggairahkan usaha. OK berfungsi memasok sarana produksi pertanian yang dikenal 

dengan sebutan umum industri hulu, mengolah hasil pertanian untuk memperbaiki 

keterpasarannya (marketability) dengan masa pemasaran lebih panjang yang dikenal 

dengan sebutan umum industri hilir, sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit 

produksi (lembaga hulu), dan sebagai lembaga pemasaran komoditas yang dihasilkan 

(lembaga hilir). Industri hulu mencakup industri pembuat dan pengedar alat dan mesin 
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pertanian, pupuk, bahan pembenah tanah, pestisida, dan benih. OTK berfungi dalam jasa 

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, informasi, dan penelitian. Lingkungan pertanian (agri-

milieu) menentukan luas peluang atau kesempatan pengembangan pertanian pada 

umumnya dan usahatani atau bisnis pertanian pada khususnya, mencakup kebijakan harga 

dan pajak, agihan pendapatan domestik, tradisi, anutan nilai dalam hubungan 

kemasarakatan, struktur masarakat, kebijakan pembangunan nasional dan tataguna lahan, 

dan keperansertaan petani dalam proses politik (Mosher, 1971). 

 Sistem pertanian dengan asas industri membuat lingkup pengertian agroindustri 

menjadi lebih luas, tidak hanya mencakup industri yang terkait pada pertanian, seperti 

industri hulu dan hilir, akan tetapi mengenai keseluruhan pengusahaan pertanian sebagai 

satu sistem organisasi dan satu sistem pengelolaan. Agroindustri merupakan suatu asosiasi 

yang terdiri atas komponen-komponen industri dan lembaga hulu-usahatani-industri dan 

lembaga hilir. Istilah agroindustri merujuk kepada suatu jenis industri yang bersifat 

pertanian, seperti halnya istilah industri logam yang merujuk kepada sifat kegiatan yang 

berkaitan dengan bahan dan barang logam, atau industri obat yang merujuk kepada sifat 

kegiatan mengolah  dan membuat bahan obat-obatan.  

 Dalam agroindustri usahatani dapat dinamakan industri inti. Untuk dapat 

memapankan agroindustri secara berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu dicermati. 

Industri inti berjalan dengan proses hayati yang berlangsung di bawah faktor-faktor alam. 

Mengatur dan mengendalikan kejadian alam tidak semudah mengatur dan mengendalikan 

kejadian rekayasa yang berasal dari mesin, yang digunakan dalam industri hulu dan hilir. 

Rentangan optimum keadaan lingkungan bagi proses hayati lebih sempit dan pembatasan 

faktor-faktor lingkungan atas kinerja proses hayati lebih ketat daripada dalam hal proses 

mesin. Kemampuan teknologi terbatas dalam menangani peristiwa alam atau yang 

berkaitan dengan alam. Proses mesin direkayasa oleh teknologi, maka teknologi dengan 

sendirinya mampu sepenuhnya mengatur dan mengendalikannya. Implikasi kenyataan ini 

ialah bahwa industri inti pada dasarnya tidak dapat mencapai tingkatan efektivitas proses 

dan efisiensi produksi seperti yang dapat dicapai oleh industri hulu dan hilir. 

 Kelemahan industri inti dalam asosiasi agroindustri dapat menyebabkan usahatani 

tergencet oleh industri hulu dan hilir. Industri hulu dapat memaksakan suatu sistem 

usahatani yang bergantung penuh pada produknya. Industri hilir dapat memaksakan baku 

mutu dan laju pasok bahan mentah semata-mata berdasarkan rancangbangun mesin 

pengolahnya. Pemaksaan itu dapat usahatani tidak menjalankan wawasan lingkungan dan 
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konservasi sumberdaya alam, dapat menaikkan biaya produksi, dan dapat melamggar asas 

optimisasi penggunaan lahan. Persoalan ini dapat diatasi dengan menjalankan asosiasi 

agroindustri sebagai satu kebulatan usaha dan memberikan kepada usahatani kedudukan 

pemandu (lead position) dalam kegiatan agroindustri. Ini berarti bahwa optimisasi perilaku 

usahatani dan potensi produksinya menjadi rujukan rancangbangun pabrik pemasok sarana 

produksi pertanian dan pabrik pengolah hasil pertanian. Dengan konsep agroindustri 

semacam ini pertanian menjadi benar-benar tangguh, berkedudukan sederajat  dengan 

industri-industri lain, dan bahkan merupakan suatu industri berskala besar karena: 

1. Menggunakan sumberdaya yang sangat beraneka berupa sumberdaya alam biofisik, 

sumberdaya manusia dan sumberdaya binaan. 

2. Menggabungkan proses alamiah yang berjalan dengan energi primer dengan proses 

mesin yang berjalan dengan energi sekunder. 

3. Menempati wilayah sangan luas, meliputi berbagai sistem lahan. 

4. Melibatkan jumlah besar tenaga kerja dengan berbagai keterampilan dan kemahiran. 

5. Memerlukan kemahiran mengelola secara terpadu (integrative), serbacakup 

(comprehensive) dan lentur (flexible). 

6. Melibatkan beraneka kegiatan jasa, meliputi komunikasi, transportasi, informasi, 

penelitian, hukum dan tata niaga. 

7. Melibatkan uang dalam jumlah sangat besar,baik yang tertanam maupun yang     

beredar; sebagai contoh, pertanian di Amerika Serikat merupakan industri terbesar 

menurut jumlah kimah (asset) dan jumlah nilai penjualan tahunan (Marvel, 1983). 

8. Bermatra ganda (multidimensional), mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi, 

rekayasa, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ruang dan waktu. 

Disamping itu pertanian berkedudukan sangat strategis sebagai penghasil utama 

pangan dunia, dan pengekspor komoditas yang merupakan faktor utama dalam 

perdagangan dan neraca pembayaran internasional (Robinson, 1983). Pertanian 

memerlukan ketrampilan dan kemahiran mengelola lebih tinggi daripada yang diperlukan 

industri lain apapun. Dibandingkan dengan pertanian, tidak ada industri lain yang harus 

menghadapi persoalan yang begitu beragam, yang begitu luas dan mendalam implikasinya 

dan yang begitu berjalinan erat dan rumit satu dengan yang lain. Hal ini sering 

mengharuskan si pengelola membuat berbagai penyesuaian pola berproduksi, kadang-

kadang dalam jangka waktu pendek, dan harus mampu menerapkan wawasan lingkungan 

dan konservasi sumberdaya alam dalam pengelolaan.  
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 Menghadapi dan menaggulangi tingkah cuaca dengan proses hayati dalam 

pertanian jauh lebih sulit daripada menghadapi dan menanggulangi konjungtur ekonomi 

dengan proses mesin dalam industri lain. Mengelola pertanian harus melibatkan berbagai 

macam disiplin ilmu, baik yang berkenaan dengan pelaku proses hayati (fisiologi, 

pemuliaan, ekologi), yang berkenaan dengan tapak (site) berlangsungnya proses 

(klimatologi, hidrologi, ilmu tanah), maupun yang berkenaan dengan lingkungan sosial-

ekonomi-budaya (ekonomi, sosiologi, demografi, antropologi, hukum, politik). Secara 

obyektif kesanggupan manajerial seorang pengelola usahatani tangguh jelas lebih tinggi 

daripada yang dipunyai seorang manajer perusahaan besar bukan-pertanian yang bergelar 

MBA sekalipun. Akan tetapi seberapa besar penghasilan seorang petani dibandingkan 

dengan gaji manajer perusahaan besar yang bukan-pertanian? Berbeda seperti bumi dan 

langit. 

 Sudah lebih ringan persoalan yang dihadapi, namun perusahaan besar bukan-

pertanian masih memperoleh kemudahan kredit, hukum dan politik lebih besar daripada 

usahatani. Ketimpangan yang sangat mencolok ini, yang merupakan konsekuensi salah 

konsep kepranataan (institusional misconception), yang menganggap bahwa pertumbuhan 

ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi, menyebabkan para pelaku pembangunan 

pertanian kehilangan insentif untuk memajukan usahatani mereka, sehingga bertanggapan 

lemah terhadap teknologi inovatif. Menghapuskan salah konsep tersebut menjadi 

prasyarat mutlak bagi pelancaran dan penuntasan pembangunan pertanian 

seutuhnya dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. 

 Lahan persawahan beririgasi baik biasanya terdapat di daerah-daerah dengan 

ketercapaian (accessibility) baik dan berkelengkapan prasarana yang sudah berkembang 

maka lahan tersebut menjadi sangat diminati oleh kegiatan-kegiatan bukan-pertanian. 

Untuk melayani kenaikan jumlah rumah tanggaa dengan rumah tinggal, misalnya, setiap 

tahun diperlukan lahan seluas 19.000 ha. Pemekaran permukiman biasanya menempati 

lahan pertanian subur (Hadiwigeno, 1989). Belum lagi terhitung luas lahan pertanian yang 

setiap tahun hilang karena ditempati kawasan industri, kawasan pariwisata dan jasa (hotel, 

taman rekreasi, taman budaya, lapangan olahraga, kawasan pergudangan dan 

perdagangan), jaringan jalan, dsb. Maka pembenahan tataguna lahan dan pengetatan 

pelaksanaannya (inforcement) sehingga benar-benar mencerminkan hakekat 

pembangunan nasional semesta harus menjadi program pokok Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Kedua. 
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 Untuk mengantisipasi kenyataan pada masa mendatang bahwa pertanian tidak lagi 

leluasa menghaki lahan-lahan subur, pertanian perlu berbenah diri pula. Untuk kelanjutan 

pengembangannya, pertanian perlumemperhatikan secara sungguh-sungguh lahan-lahan 

yang karena berbagai pertimbangan ekonomi tertentu tidak atau kurang diminati oleh 

kepentingan bukan pertanian. Lahan-lahan ini pada umumnya juga bersifat piasan 

(marginal) bagi pertanian sendiri. Bagian terbesar lahan-lahan tersebut terdapat di luar 

Jawa, terdiri atas lahan darat (upland) yang beriklim basah dan kering serta lahan baruh 

(lowland). 

 Lahan darau beriklim basah bersifat piasan karena tanahnya yang pada umumnya 

terdiri atas tanah mineral miskin segala macam hara, masam, mengandung Al dan Mn atau 

Mg dan logam-logam berat, dalam jumlah meracun, kapasitas simpan air rendah, dan 

erodibilitas besar. Kandungan logam berat lewat rantai pangan dan pakan dapat meracuni 

orang dan ternak. Peristiwa ini dikenal dengan istilah pencemaran dakhil (internal 

pollution). Lahan darau beriklim kering bersifat piasan terutama karena kecilnya 

kamampuan iklim menyediakan air dan kelangkaan sumber air tawar bagi irigasi. 

 Lahan baruh bersifat piasan karena berpengatusan (drainage) buruk, tanah miskin 

hara, daya topang tanah lemah, khususnya yang bertanah gambut, yang menyebabkan 

pohom tumbuh miring dan tidak beraturan sehingga menyulikan pemeliharaan dan 

pemetikan hasil, dan yang bertanah gambut berstruktur terlalu longgar yang menyebabkan 

volum efektifnya yang berkaitan dengan penyerapan hara oleh akar menjadi kecil. 

Perbaikan pengatusan sulit karena letaknya rendah sekali atau karena bentuk 

permukaannya cekung. Kalaupun pengatusan dapat diperbaiki, tanah mineral dapat 

berkembang menjadi sulfat masam, sedang tanah gambut  dapat kehilangan sebagian daya  

serap air (hidrofob) sehingga kekeringan cuaca sedikit saja dapat menimbulkan kehat air 

pada tanaman. 

 Dengan teknologi produksi pertanian Jawa diperlukan lahan luar Jawa sekitar 4-5 

kali lebih luas daripada lahan Jawa untuk memperoleh produksi setara (Hadiwigeno, 

1989). Pertanian akan menjadi boros lahan. Mengembangkan lahan-lahan piasan memang 

berat, namun akan menguntungkan dilihat dari segi prospek jangka panjang. Pertanian 

akan menjadi  lebih aman terhadap penggusuran oleh kepentingan lain. 

 Sampai sekarang pembangunan pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, 

masih terlalu Jawa-sentris. Hari depan pertanian tergantung pada keberhasilan 

mengembangkan lahan pertanian di luar Jawa, meskipun di luar Jawa pun pertanian tidak 
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bebas dari persaingan penguasaan lahan dengan kepentingan lain. Kalau di Jawa pertanian 

menghadapi persaingan penguasaan lahan dengan kepentingan lain. Kalau di Jawa 

pertanian menghadapi persaingan dengan industri, pemekaran kota, pariwisata, dan 

perluasan jaringan jalan, maka di luar Jawa persaingan yang terutama dihadapi pertanian 

ialah hak penguasaan hutan oleh swasta raksasa. Namun bagaimanapun juga, pertanian 

harus berkembang ke luar Jawa. Syarat mutlak itu ialah mengembangkan teknologi yang 

serasi (appropriate) dengan tanah-tanah piasan yang terdapat di luar Jawa. Teknologi 

tersebut harus dapat menurunkan kesetaraan produktivitas tanah luar Jawa: Jawa 

menjadi lebih kecil daripada 4-5 : 1, berarti teknologi produksi yang hemat lahan. 

 Pertanian perlu dikembangkan menurut konsep agroindustri. Investasi modal 

dalam pendirian industri pembuatan alat dan mesin pertanian yang sederhana namun 

efektif, industri pengolah hasil pertanian, perusahaan penghasil bibit unggul, perusahaan 

pemasaran hasil pertanian, dan perusahaan asuransi pertanian perlu digalakkan. Tiap 

industri dan perusahaan tadi disyaratkan mempunyai bagian penelitian dan pengembangan. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi produksi pertanian juga perlu dipacu 

dengan penyediaan dana yang memadai. 

 Berkenaan dengan pemapanan industri pengolah hasil pertanian, kedudukan 

hortikultura, peternakan dan perikanan menjadi menonjol. Hortikultura memasok sayuran, 

buah-buahan dan rempah-rempah, termasuk yang berkhasiat obat. Peternakan memasok 

daging, susu, kulit, bulu (wol), tanduk (kerajinan) dan tulang (bahan dasar pembuatan 

lem). Kotoran ternak dan hasil industri peternakan berupa tepung tanduk dan kuku (sumber 

belerang) serta tepung tulang (sumber fosfat dan Ca) mendukung pengembangan pertanian. 

Sebaliknya, jagung, kedelai dan ketela pohon dapat diolah menjadi pakan. Selain 

menghasilkan bahan dasar bagi industri pengolah pangan, perikanan juga menghasilkan 

bahan dasar bagi industri pengolah pakan (tepung ikan). Dengan demikian perikanan dapat 

menunjang pengembangan peternakan. 

 Saling mendukung antar subsektor pertanian dengan melibatkan industri 

secara efektif menjadi faktor ketangguhan pertanian dalam jaman indutrialisasi. 

Maka konsep industrialisasi yang sekarang berlaku harus dibenahi. Industrialisasi jangan 

semata-mata menjadi urusan Departemen Perindustrian. Departemen Pertanian perlu ikut 

campur, khususnya mengenai industri pertanian sehubungan dengan pengembangan 

pertanian menurut  konsep agroindustri. Industri pupuk, obat-obatan pertanian dan alat 

serta mesin pertanian sebaiknya diurusi Departemen Pertanian, lebih-lebih lagi industri 
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pengolah pertanian. Departemen Perindustrian tidak berkemampuan memahami hakekat 

dan fungsi industri bagi pertanian. Mereka biasa berpandangan dan berpikir secara makro 

dan ekspor, padahal untuk membangun dan memapankan industri pertanian diperlukan 

pula pandangan dan asas berfikir mikro dan pasaran domestik, tertuju kepada usahatani 

dan petani. Usahatani tidak sama dengan PT atau sindikat, dan petani tidak sama dengan 

direktur perusahaan besar. Tujuan ekspor tidak sama dengan tujuan melayani pasar 

domestik yang a.l. untuk melancarkan saling menunjang antar subsektor pertanian. 

Pertanian menggunakan sumberdaya dasar (resource base) dan sistem peruntukan 

sumberdaya (resource allocation) berbeda dengan kegiatan bukan-pertanian. Industrialisasi 

pertanian harus tetap memperhitungkan pengaruh faktor-fakror alam dan pertumbuhan 

hayati sebagai proses pokok, yang bersifat stokastik (probabilistik). Industrialisasi bukan-

pertanian biasanya dapat berjalan dengan menggunakan kaidah-kaidah deterministik. 

 

Butir-Butir yang Perlu Diingat 

Untuk menjadikan pertanian pelaku tangguh dalam pembangunan nasional, 

kebijakan nasional perlu mengingat butir-butir berikut ini : 

1. Menghapuskan salah konsep bahwa petumbuhan ekonomi sama dengan pembangunan 

ekonomi . 

2. Membenahi tataguna lahan dan mengetatkan pelaksanaannya, sehingga peruntukan 

sumberdaya lahan benar-benar mencerminkan hakekat pembangunan nasional semesta 

dan menghilangkan kecenderungan pembangunan sepihak. 

3. Mengindustrikan pertanian dan meyerahkan urusan industri-industri pertanian kapada 

Departemen Pertanian. 

4. Mengembangkan teknologi produksi pertanian yang sesuai untuk tanah-tanah piasan di 

luar Jawa, yang hemat lahan dan air, dan dioperasikan dengan sistem budidaya organik. 

5. Perkembangan hortikultura, peternakan dan perikanan perlu dipacu. 

6. Struktur pembangunan pertanian dibuat yang dapat melangsungkan saling mendukung 

antar subsektor pertanian dengan perantaraan industri. 

7. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian menjadi kebutuhan 

dasar. 
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